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Rady, tipy a triky při malování zdí, jejich opravách a odstraňování původních nátěrů

Výběr barvy
Vybírejte barvy určené pro interiérové dekorační a
ochranné nátěry stěn a stropů. Většina dnes
prodávaných barev je vhodná na omítky
(cementové, vápenocementové), sádrové podklady,
sádrok. desky, papírové a skelnovlákenné tapety.

HODINOVÝ

Doporučuji barvy lehce roztíratelné, paropropustné a
otěruvzdorné.
Pokud
potřebujete
vymalovat
koupelnu či místa s vysokou vzdušnou vlhkostí
použijte omyvatelné barvy, pod které použijete
hloubkovou penetraci.

MANŽEL

Poskytujeme
služby typu hodinový manžel v
regionu Plzeň a
okolí.
Potřebujete
profesionálního
pomocníka na
drobné opravy,
údržbu a pomoc ve
vaší domácnosti,
kanceláři nebo na
zahradě?

KONTAKT

Mgr. Václav HÁSE

Tel.: 728 06 06 06
IČO: 734 34 621

Přesto, že výrobky jsou omyvatelné a budou
odolávat náročným podmínkám, bude nutné je
nanášet na suchý základ, aby došlo ke kvalitnímu
spojení s podkladem a vytvoření kvalitní krycí vrstvy.

Příprava povrchu

Odstranění starých nátěrů ze sádrokartonu

Před vlastním malováním zbavíme stěny i
sádrokartonové desky prachu, silnější
vrstvy
starých
nátěrů
oškrábeme,
případné mastnoty omyjeme mýdlovým
roztokem. Nové stěny, sádrokartonové
desky a slabší vrstvy starých nátěrů
penetrujeme (zpevníme). Málo savé
podklady
se
napouští
ředěným
penetračním prostředkem. Penetrace se
musí do podkladu vsáknout a nesmí
zanechávat na povrchu lesklý film.

Odstraňování starých nátěrů ze sádrokartonů je
zpravidla problematické, protože často nebyla
provedena doporučená penetrace sádrokartonových
desek a při škrábání dochází k poškozování kartonu.

Nedoporučuji přetmelení spár a trhlin
pružným akrylátovým tmelem. Některé
tmely způsobují časem změnu odstínu
barvy nebo mění strukturu povrchu
malby, malba na tmelu se leskne. Pokud
se tmel používá v rohu na styku stěn,
zpravidla tyto změny nejsou patrné, ale v
ploše se toto může negativně projevit.
Pro vyrovnání nerovností v ploše
doporučuji spíše tmely, které nejsou
trvale pružné - štuková omítka,
rychleschnoucí brusitelný tmel Onetime,
sádru s přimísením jemného štukového
písku nebo bez, apod.
Pro sjednocení savosti a zlepčení kvality
podkladu doporučuji penetrovat, jde i
válečkem, doporučuji spíše štětkou,
válečkem
můžete
způsobit
přepenetrované pruhy.

Doporučuji povrch lehce zvlhčit. Zmenšíte tím
prašnost na minimum. Poté povrch oškrábat
malířskou škrabkou, nepoškodit karton. Povrch
vyrovnat (broušení tmelení) a před další malbou
penetrovat. Pro kvalitní propenetrování doporučuji
použít hloubkovou penetraci a z barev volit spíše
více disperznější barvy např. Polar, Karton, barevné
interiérové barvy systému Procolor

Škrábání starých nátěrů a tapet práci
Nejdříve provlhčete stěny horkou párou z přístroje
na odstraňování tapet nebo stěnu navlhčete
rozprašovačem.
Otěruvzdorné barvy po intenzivnejším namočení
vodou půjdou seškrábat.
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Malování barevnými odstíny

HODINOVÝ
MANŽEL

Poskytujeme
služby typu hodinový manžel v
regionu Plzeň a
okolí.
Potřebujete
profesionálního
pomocníka na
drobné opravy,
údržbu a pomoc ve
vaší domácnosti,
kanceláři nebo na
zahradě?

KONTAKT

Mgr. Václav HÁSE

Tel.: 728 06 06 06
IČO: 734 34 621

Pro uživatele, kteří preferují barevné řešení existují
dvě možnosti „hobby tónování“ nebo „profesionální
tónování“. Pro nenáročné aplikace je určen systém
hobby tónování tekutými tónovacími barvami, které
nabízí přijatelné řešení mezi cenou a dosaženou
kvalitou. Tímto způsobem lze získat cca 50
základních odstínů deseti různých barev.
Druhý způsob jak vytvářet barevné odstíny je využít
služeb Kolorovacích center. V kolorovacích centrech
jsou schopni Vám nabídnout výběr ze sedmi tisíc
barevných odstínů a dva typy základního výrobku
pro malování vnitřních prostor: otěruvzdorný nebo
omyvatelný. Každé z Kolorovacích center je navíc
vybaveno počítačovou simulací zvolených odstínů
na vybraných objektech. Jinými slovy, Vámi
vybranými odstíny odborník v Kolorovacím centru
natře pomyslný interiér a zobrazí na monitoru
počítače.
Pokud budete používat světlejší a střední pastelové,
není nutné malovat nejdříve na bílo, barvy mají
dostatečnou kryvost ve dvou vrstvách. Při malování
sytějšími barvami doporučuji nejdříve vymalovat na
bílo. Nezapomeňte si však poznamenat číslo
zvoleného barevného odstínu kvůli případným
opravám.
Abychom pokud možno zkrátili rozmíchávání barev,
použijeme vrtačku s nástavcem: vrtulí na míchání.
Při
tónovaných
nátěrech
bychom
neměli
zapomenout barvu během práce promíchávat
průběžně: pigment má totiž tendenci sedat ke dnu.
Kromě barev, kde výrobce doporučuje pouze jeden
nátěr, provádíme většinou dva nátěry: první řidší
zpevní podklad, druhý hustější má vyšší kryvost.

Odstranění plísní
V některých případech je nutné řešit
odstranění plísní z podkladních ploch.
Zde bychom měli postupovat níže
uvedeným způsobem
Vzniklou plíseň na stěně odstranit
schváleným dostupným prostředkem,
například Savem proti plísni, postupem
podle návodu k použití na etiketě
prostředku. Takto ošetřené místo pak
natřít nejlépe dvěma vrstvami Primalexu
Mykostop. Primalex Mykostop obsahuje
fungicidní
složku
s
dlouhodobým
protiplísňovým účinkem. Zbytek místnosti,
mimo riziková místa vzniků plísně,
doporučujeme natřít výrobkem Primalex
Polar.

Doporučuji řádně prostudovat pokyny výrobce.
Ušetříte tím zklamání z výsledku.
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Skvrny od vytopení, kouře

HODINOVÝ
MANŽEL

Poskytujeme
služby typu hodinový manžel v
regionu Plzeň a
okolí.
Potřebujete
profesionálního
pomocníka na
drobné opravy,
údržbu a pomoc ve
vaší domácnosti,
kanceláři nebo na
zahradě?

KONTAKT

Mgr. Václav HÁSE

Tel.: 728 06 06 06
IČO: 734 34 621

Jiným častým problémem bývá potřeba zakrytí skvrn vzniklých například výluhem ze
zdiva, nebo prosáknutím úsad z tělesa komínu. Tyto skvrny jsou obvyklými malířskými
nátěry téměř nepřekrytelné. Malíři často tento problém řeší přetřením skvrny například
rychleschnoucí acetónovou barvou. Při aplikaci tímto postupem zabráníme v místech
takto ošetřených prostupu vodní páry, stěna přestává dýchat a vznikají následné
problémy.
Např. Primalex nabízí daleko přijatelnější a zaručený způsob odstranění skvrn při
zachování parametrů paropropustnosti stěny. Skvrna se napenetruje výrobkem Primalex
Hloubková penetrace. Tato penetrace pronikne do hloubky podkladu, omezí
prostupování skvrn a zároveň podklad zpevní. Po jejím zaschnutí doporučujeme použít
speciální základový nátěr Primalex Primer. Primalex Primer se nanáší neředěný, nátěr
nemusí zcela zakrýt skvrnu, důležitá je její izolace. Jako konečný finální nátěr
doporučujeme použít Primalex Polar.

Úklid po malování
Služby hodinového manžela nabízí také
úklid po malování. My používáme při
malování zakrývací fólii, která se přilepí
na okna a dveře krepovou páskou.
Veškerý
exponovaný
nábytek
a
předměty zabalíme do fólie, která se po
malování strhne a vyhodí. Stejně tak
buď odmontujeme nebo zakryjeme
krepovou páskou zásuvky a vypínače.
Tato příprava se vyplatí, zejména
z hlediska následného úklidu.
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